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LEI Nº 901 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014 
 

 
 

Dispõe sobre o Programa de Melhoria do 
Acesso e Qualidade da Atenção Básica – 
PMAQ/AB/CEO, destinado aos trabalhadores 
que prestam serviço na Estratégia Saúde da 
Família no Município, e estabelece outras 
providências. 
 
 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI, ESTADO DA BAHIA, faz saber 
que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei. 

 
Art. 1º. A presente Lei regulamenta o incentivo financeiro do Programa de 
Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Básica – PMAQ/AB/CEO, 
denominado Componente de Qualidade do Piso de Atenção Básica Variável – 
Prêmio PMAQ/AB/CEO.  
 
Art. 2º. O prêmio variável previsto no Programa de Melhoria do Acesso e 
Qualidade da Atenção Básica (PMAQ) será repassado pelo Ministério da Saúde 
ao Município de Guanambi caso o mesmo atinja as metas e resultados previstos 
no § 2º, do Art. 8º, da Portaria 1.654/2011. 
 
Parágrafo único. Caso o Programa do Ministério da Saúde deixar de existir o 
Município fica totalmente desobrigado do pagamento do Premio PMAQ/AB. 

 
Art. 3º. Fazendo o Município jus ao recebimento dos valores fixados no 
PMAQ/AB, em decorrência do cumprimento das metas previstas na Portaria 
1.654/2011, deverá aplicar os recursos da seguinte forma: 
 
I - 50% (cinquenta por cento) do montante recebido na melhor estruturação da 
Atenção Básica municipal, em atenção às matrizes de intervenção estabelecidas 
na auto-avaliação de Melhoria do Acesso e Qualidade – AMAQ; 
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II - 40% (quarenta por cento) deverá ser pago em dinheiro aos trabalhadores 
lotados nas referidas unidades, independente dos vínculos dos mesmos com o 
Município, sob forma de Prêmio de Qualidade e Inovação – PMAQ/AB; 
 
III - 10% (dez por cento) serão pagos em dinheiro aos trabalhadores com função 
de Apoio Institucional no Município, designados por Portaria do Secretario 
Municipal de Saúde. 
 
§ 1º. Os valores correspondentes aos percentuais dispostos no “caput” do 
presente artigo serão repassados anualmente aos trabalhadores que prestam 
serviço na Estratégia Saúde da Família – ESF, Núcleo de Apoio de Saúde de 
Família – NASF, e o Centro de Especialidade Odontológica – CEO – no Município, 
todo mês de maio de cada ano. 
 
§ 2º. Entende-se por trabalhadores lotados nas referidas unidades, nos termos da 
alínea “b”, todo aquele que preste serviço na ESF, NASF e CEO 
independentemente do vínculo, à exemplo dos servidores estatutários ou com 
vínculo celetista diretamente com o Município, contratados por prazo determinado 
ou indeterminado, ou, ainda por meio de contrato de prestação de serviço, cessão 
ou contrato de pessoa jurídica, pública ou privada, ou por meio de cooperativa de 
trabalho em saúde, e demais possibilidades existente na legislação brasileira. 
 
§ 3°. O Chefe do Poder Executivo regulamentará, no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias a contar da publicação desta Lei, a relação dos trabalhadores que 
desempenharão a função de Apoiadores Institucionais. 

 
Art. 4º. O valor do Prêmio PMAQ/AB/CEO será dividido entre os trabalhadores 
lotados nas unidades da ESF, NASF e CEO, que tenham aderido ao referido 
Programa, ficando a divisão dos valores referentes a cada unidade pactuada em 
Colegiado a cada 2 (dois) anos. 
 
§ 1°. O Colegiado será composto por membros da gestão da Atenção Básica e por 
representantes das unidades aderidas ao PMAQ. 
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§ 2º. Os representantes das unidades de saúde serão eleitos pelos membros das 
respectivas unidades a cada 2 (dois) anos. 
 
§ 3º. Os trabalhadores terão direito ao Prêmio PMAQ/AB/CEO, somente se 
desempenharem suas funções na mesma unidade no período mínimo de 12 
(doze) meses, de forma ininterrupta. 
 
§ 4°. Em caso de afastamento do servidor por força alheia a sua vontade, nos 
casos de licença prêmio, licença maternidade e por motivo de doença, antes do 
cumprimento do prazo previsto no § 1º, fará jus ao recebimento do valor 
proporcional dos meses trabalhados. 
 
§ 5°. Em caso de encerramento de vínculo com o Município antes do cumprimento 
do prazo previsto no § 1º do trabalhador não fará jus ao recebimento do prêmio. 

 
Art. 5º. No caso de trabalhadores que não possuem vínculo direto com o 
Município e prestam serviços nas ESF, NASF e CEO, por meio de contratação de 
terceiros – pessoa jurídica, pública ou privada, o valor proporcional pactuado no 
Colegiado da Equipe será repassado à entidade contratada, por meio de Aditivo 
Contratual, condicionando o repasse aos trabalhadores. 

 
Art. 6º. O Prêmio PMAQ/AB/CEO, dada a sua não habitualidade, não incorporará 
ao valor remuneratório percebido pelo trabalhador, sendo a sua natureza jurídica 
estritamente indenizatória.    

 
Art. 7º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário em especial a Lei nº 720/2013. 
 
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI, ESTADO DA 
BAHIA em 29 de dezembro de 2014. 
 
 
CHARLES FERNANDES SILVEIRA SANTANA 
          Prefeito do Município de Guanambi 


